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Um homem espera. Quando o momento exato se ilumina ele o rouba. Mais tarde, quando 
finalmente está sozinho no seu espaço, ele usa seus poderes e se transforma e transforma 
cada momento roubado no mais preciso instante definitivo. e é assim, nessa magia, que 
cada instante de vida que passaria despercebido pra maioria dos mortais se torna perma-
nente. Tem agora outra vida. É grande, tem luz própria, desafia seu criador.

e de dentro da tela, onde ele parecia seguro, aquele momento se redimensiona e ousa 
atravessar o tempo. Vai do passado onde aconteceu e foi capturado pelo artista, para o 
presente da obra, para o quadro onde ele está agora. e de agora se multiplica e irá refletir 
num futuro infinito atingindo todos nós que temos e teremos a emoção de rever esse 
momento que nunca vimos. e que agora não será mais um momento perdido.

Todo grande mestre é uma espécie de Prometeu, que rouba o sagrado dos deuses e o 
oferece aos mortais. e seu castigo é justamente ser devorado por sua própria febre e 
todos os dias reconstruir seu dom. Mas como os deuses são sábios essa é também a sua 
benção. A sua grande arte.

Newton Mesquita rouba momentos. e os distribui generosamente. devolve a todos 
nós alguma coisa que sem querer perdemos. Uma doce capacidade de observar o im-
perceptível, uma delicada sensação, como se fosse uma memória do que nem sequer 
vivemos. Uma música ao longe, uma voz cantando pra ninguém, um sabor, um cheiro, 
um homem num jardim, um gesto esquecido, um navio no porto, alguém que espera, 
um abraço, um café, uma guitarra, uma lembrança que não é nossa, um amigo que não 
tivemos, a nudez de uma mulher que nunca conhecemos. O descobrir de um desejo.

Milhões de desejos se escondem nessa cidade onde tudo está exposto e onde tudo se esconde.

Newton retrata a cidade e sua melhor paisagem: as pessoas. e os lugares vazios, onde 
pessoas estiveram e deixaram um sentimento. e em sua busca, ele desvenda a duali-
dade. A luz quente e frontal do dia, o mistério e o segredo das noites, das paixões, das 
intimidades. em cada um a solidão e a solidariedade. A limitação da impossibilidade e o 
vislumbre de que tudo é possível.

e para quem sabe recriar cotidianos tudo é possível. cada quadro revela e sugere um destino. 

cada imagem traz o fio que tece essa realidade e nos conecta a todos e nos retrata em todos.  
Nos faz lembrar que somos todos feitos da mesma matéria de que são feitas as estrelas.

B r u n a  L o m b a r d i
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Newton Mesquita, paulistano, 1949. Formado em arquitetura em 1977, participa de 
mostras coletivas e salões oficiais desde 1972. Possui obras em importantes coleções no 
Brasil e no exterior e nos Museus: MASP - Museu de Arte de São Paulo/SP; MAB - Mu-
seu de Arte Brasileira, São Paulo/SP; MAc - Museu de Arte contemporânea de Londrina/
PR; Pinacoteca do estado de São Paulo/SP; MAM - Museu de Arte Moderna, São Paulo/
SP; Museu Afro, São Paulo/SP; Museu Salvador Allende, Santiago/chile; Galleria degli 
Uffizi, Florença/itália. Realizou 54 exposições individuais nas técnicas de desenho, aquarela, 
escultura, objeto e pintura.
 
Maiores informações, currículo completo, imagens de exposições, obras recentes e contato 
estão disponíveis no site: www.newtonmesquita.com.br

newton Mesquita, born in são Paulo, 1949. An Architecture graduate (1977), he has 
participated in collective shows and official expositions since 1972. newton’s works of art have 
been displayed among important collections in Brazil and abroad, in the following Museums: 
MAsP - são Paulo Museum of Modern Art/sP; MAB – Brazilian Art Museum, são Paulo/
sP; MAC – Londrina Museum of Contemporary Art/PR; são Paulo state Pinacoteca/sP; 
MAM – Museum of Modern Art, são Paulo/sP; Afro Museum, são Paulo/sP; salvador Allende 
Museum, santiago/Chile; Galleria degli Uffizi, Florence/Italy. He’s accomplished 54 individual 
expositions in the drawing, watercolor, sculpture, objects and painting techniques. 

More information, complete résumé, exposition images, recent work and contact details are 
available on the website: www.newtonmesquita.com.br 
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A man waits. When the exact moment lights up, he steals it. Later, when he is finally 
alone in his space, he uses his powers and transforms and transforms each stolen 
moment into the most precise definitive instant. And it is in this manner, in this magic, 
that each instant of life that would go unnoticed by most mortals becomes permanent. 
There is now another life. it is large, it has its own light, it challenges its maker. 

And within the canvas, where it seemed to be safe, that moment is re-dimensioned and 
dares cross through time. it moves from the past where it occurred and was captured by 
the artist, to the present of the work of art – to the painting where it currently is. And 
from now on, it will multiply and reflect in an infinite future, reaching all of us that 
have and will have the thrill of reviewing the moment that we never saw. And that now 
will no longer be a lost moment. 

every great master is a type of Prometheus, who steals what’s sacred from the gods and 
offers it to the mortals. And his punishment is precisely to be devoured by his own 
fever and to reconstruct his gift every day. But because the gods are wise, this is also his 
blessing. His great art. 

Newton Mesquita steals moments. And he generously distributes them. He gives 
back to all of us something that we didn’t mean to lose. A sweet ability to observe the 
imperceptible, a delicate sensation, as if it were a memory of something that we haven’t 
quite experienced. A song in the distance, a voice singing to nobody, a flavor, a smell, 
a man in a garden, a forgotten gesture, a docked ship, someone waiting, an embrace, 
a cup of coffee, a guitar, a memory that isn’t our own, a friend that we didn’t have, the 
nudity of a woman that we never met. The realization of a desire. 

Millions of desires are hidden in this city where everything is exposed and everything 
conceals itself. 

Newton portrays the city and its best landscape: the people. The empty locations, where 
people once were and left a feeling behind. And in his quest, he unravels duality. The 
warm and frontal light of day, the mystery and secret of nights, passions, intimacies. in 
each one, aspects of loneliness and solidarity. The limitation of impossibility and the 
glimpse that everything is possible. 

And for those who can recreate daily life, everything is possible. each painting reveals 
and suggests a destiny. 

each image carries the thread that sews this reality, connects us all and portrays ourselves 
on everyone else. it reminds us that we are all made of the same matter of stars. 
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ZeZÃO PARA O GUSTAVO
2012
acrílica sobre tela de linho
50x30 cm
Coleção particular

NA MeSA dA MARLeNe
2007
acrílica sobre tela
90x90 cm
Coleção particular

TURQUeSA
2012**
acrílica sobre tela
120x200 cm

cONTRALUZ
2012**
acrílica sobre tela
100x90 cm

THe eMPTY
SWiMMiNG POOL
2011
acrílica sobre tela
100x150 cm

AQUA
2011
acrílica sobre tela
80x285 cm

MeRGULHO iii
2005/12
acrílica sobre tela
50x70 cm

MeRGULHO iV
2005/12
acrílica sobre tela
50x70 cm

MeRGULHO i
2005/12
acrílica sobre tela
50x70 cm

MeRGULHO ii
acrílica sobre tela
50x70 cm
2005/12

MeRGULHO V
2005/12
acrílica sobre tela
50x70 cm

RecORTeS eM AMAReLO
2012
acrílica sobre tela
100x100 cm 

LUZ AMAReLA
2012
acrílica sobre tela
100x100 cm

ABRiL
2006
acrílica e colagem sobre madeira
149x80 cm

MeSA NA SALA
2006
acrílica sobre tela
50x70 cm

MeSiNHA
2006
acrílica sobre tela
50x70 cm

PedAÇO dO VALe
2005*
acrílica sobre tela
100x200 cm
Coleção particular

FicHAS
TÉcNicAS

teCHnICAL FILes
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ANOiTece 
2012
acrílica sobre tela
120x120 cm 

MeTAL
2012
acrílica sobre tela
150x100 cm

AcROMÁTicO
2011
acrílica sobre tela
150x100 cm
Coleção particular

*Exposição Me Recordo – MUBE, Museu Brasileiro da Escultura, São Paulo/SP, 2008

**Exposição Fazendo Gente – Museu Rodin, Palacete das Artes, Salvador/BA, 2012



SeM PReSSA 
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

eSPeRANdO O VeRde
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

PROA 
2012
acrílica sobre tela de linho
100x150 cm 

AMAcORd 
2012
acrílica sobre tela de linho
100x150 cm 

de OURO ii 
2012
acrílica sobre tela e folhas de ouro
50x50 cm

de OURO
2012
acrílica sobre tela e folhas de ouro
50x50 cm

LiNHO e BRANcO 
2012
acrílica sobre tela de linho
50x50 cm 

RecORTeS eM BRANcO
2012 
acrílica sobre tela
50x50 cm

O cÉU NÃO É AZUL
2012
acrílica sobre tela
120x120 cm

BeiJO ROUBAdO i
2012**
acrílica sobre tela de linho
60x180 cm BRiSA dOURAdA

2007*
acrílica sobre tela
200x300 cm (díptico - 2x 200x150 cm)

9 e MeiO
2011
acrílica sobre tela
150x100 cm

FeRiAdO
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

deZ
2011**
acrílica sobre tela
150x100 cm

BeiJO ROUBAdO ii
2012**
acrílica sobre tela de linho
60x180 cm

PeNSANdO eM
FAZeR MÚSicA ii
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

PeNSANdO eM
FAZeR MÚSicA i
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

OLHANdO AS MeNiNAS
2010 
acrílica sobre tela de linho
100x200 cm

BRiLHOS VeRMeLHOS
2010
acrílica sobre tela
150x200 cm

BecO
2008*
acrílica sobre tela
200x150 cm
Coleção particular

STA. ePHiGeNiA
2012
acrílica sobre tela de linho
200x300 cm (díptico de 2x 200x150 cm)

iBiRAPUeRA
2012
acrílica sobre tela
150x300 cm (díptico de 2x 150x150 cm)
Coleção particular

PAULiSTA
2001
acrílica sobre tela
100x200 cm

cHUVA de PRATA
2009
acrílica sobre tela
150x100 cm

A VidA É iSSO AÍ
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

ART NOVeAU
2012**
acrílica sobre tela
200x100 cm

dOZe
2011**
acrílica sobre tela
150x100 cm

deZeSSeiS
2011**
acrílica s/ tela de linho
150x50 cm

SeiS
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

deZeNOVe
2011**
acrílica s/ tela de linho
150x50 cm

deZOiTO
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

NOVe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

TReZe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ViNTe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

OiTO
2011**
acrílica s/ tela de linho
150x50 cm

A eSPeRA
2012
acrílica s/ folhas de
ouro s/ papel Crescente
101x38 cm

ViNTe e NOVe
2011**
acrílica s/ tela de linho
150x50 cm

ViNTe e TRÊS
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

TRÊS
2011**
acrílica sobre MDF
120x40 cm

UM
2011**
acrílica sobre MDF
120x40 cm

SeTe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

QUATORZe
2011**
acrílica s/ tela de linho
150x50 cm

QUiNZe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ONZe
2011**
acrílica sobre tela
150x100 cm

ViNTe e SeTe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

QUATRO
2011**
acrílica s/ tela de linho
100x40 cm

deZeSSeTe
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ViNTe e ciNcO
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ViNTe e UM
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ciNcO
2011**
acrílica s/ tela de linho
100x40 cm

ViNTe e dOiS
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

dOiS
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm



RUA dA cONSOLAÇÃO
2010
acrílica sobre tela
60x80 cm

PASSeiO NOTURNO
2012
acrílica sobre tela
150x300 cm (díptico de 2x150x150 cm)
Coleção particular

PASSeiO
2011
acrílica sobre tela
100x200 cm

NOTURNO
2010
acrílica sobre tela
100x200 cm

A eSQUiNA dA TURMA ii
2012
acrílica sobre tela
50x80 cm

eSTAciONe e
LeVe A cHAVe
2004
acrílica sobre tela
150x200 cm
Coleção particular

MOReNice
2012
acrílica sobre tela
120x90 cm

PORceLANA
2011
acrílica sobre tela e folhas de ouro
50x50 cm

RUBROS e NeGRO
2012
acrílica sobre tela
90x180 cm

NAMORAdOS
2007*
acrílica sobre tela
150x200 cm

iBiRAPUeRA
2012
acrílica sobre tela
150x300 cm (díptico - 2x 150x150 cm)
Coleção particular

ViAdUTO dO cHÁ
2012
acrílica sobre tela
150x200 cm
Coleção particular

eSTAÇÃO dA LUZ 
2012
acrílica sobre tela
150x200 cm

NeW YORK - 5th AVe
2009
acrílica sobre tela
50x80 cm

BeiJO ROUBAdO Vi 
2011**
acrílica e folhas de ouro sobre tela
100x150 cm

eSTATe
2012**
acrílica sobre tela
100x200 cm

LUZ dA TARde ii
2012**
acrílica sobre tela
120x90 cm

LUZ dA TARde i
2012**
acrílica sobre tela
120x90 cm

S. PAULO
2004
acrílica sobre tela
100x200 cm

PedRAS MARRONS
2012
acrílica sobre tela
90x120 cm

iSTO NÃO É UM
cARTÃO POSTAL
2012
acrílica sobre tela
100x200 cm

PORTO
2011
acrílica sobre tela
150x200 cm

dePOiS dO ALMOÇO
2012
acrílica sobre tela
150x200 cm

PAULiSTANiA
2009
acrílica sobre tela
150x200 cm

LUMiNÁRiA
2012
acrílica sobre tela
50x50 cm

cRiSTAiS e OURO
2011
acrílica sobre tela e folhas de ouro
50x50 cm

cOMeÇANdO O diA ii
2009/2010
acrílica sobre tela
100x200 cm

RUA dA cONSOLAÇÃO
2006
acrílica sobre tela
120x360 cm (tríptico de 3x 120x120 cm)

AMAcORd
2007*
acrílica sobre tela
150x200 cm

GUARUJÁ PARA
O ALdeMiR
2012
acrílica sobre tela
70x90 cm

SÁBAdO
2008*
acrílica sobre tela
150x200 cm

cÍRcULOS
2008*
acrílica sobre tela
150x200 cm

ViNTe e OiTO
2011**
acrílica sobre tela
150x50 cm

ViNTe e QUATRO
2011**
acrílica sobre tela de linho
140x70 cm

ViNTe e SeiS
2011**
acrílica sobre tela
140x70 cm

LUMiNÁRiA SOBRe OURO
2011
acrílica sobre tela e folhas de ouro
50x50 cm

de TARde
2007
acrílica sobre tela
100x100 cm

NO PARQUe
2012
acrílica sobre tela de linho
200x100 cm

ANTÚRiOS
2011
acrílica sobre tela
80x190 cm

iBiRAPUeRA VeRMeLHO
2011
acrílica sobre tela
100x200 cm
Coleção particular

eSTAÇÃO dA LUZ
2011/2012
acrílica sobre tela
80x120 cm

AMOLAdOR
2001/2002
acrílica sobre tela
100x200 cm
Coleção particular

O ReiNO dOS ORiXÁS
2005
acrílica sobre tela
100x150 cm
Coleção particular

NY
2011
acrílica sobre tela
50x70 cm

PARQUiNHO
2009
acrílica sobre tela
100x130 cm



VeNeZA/NOiTe ii
2011
acrílica sobre tela
100x200 cm

BeiJO ROUBAdO iii
2011**    
acrílica sobre tela
120x140 cm

PAULiSTA P&B
2012
acrílica sobre tela
100x200 cm

VeNeZA/NOiTe
2011
acrílica sobre tela
100x200 cm

NeW YORK
2011
acrílica sobre tela
80x190 cm

OLHANdO PARA A iLHA
2012
acrílica sobre tela de linho
100x200 cm

NY cABS
2009
acrílica sobre tela
50x80 cm

TOLdOS NA FLORÊNciO
2012
acrílica sobre tela
60x80 cm

ceNA URBANA
2011
acrílica sobre papel Crescente 
76x102 cm

iNdO PARA A LiBeRdAde
2012
acrílica sobre tela
70x90 cm

ReSTAURANTe 
2011
acrílica sobre papel Crescente 
76x102 cm 

APPLe, BiG APPLe
2010
acrílica sobre tela
150x200 cm
Coleção particular

ATeLiÊ dO ScLiAR
2002/2003
acrílica sobre MDF
100x180 cm

deZeMBRO
2011
acrílica sobre tela
100x100 cm

PAULiSTA AA
2011
acrílica sobre tela
100x200 cm

NOTURNO 
2011
acrílica sobre papel Crescente
76x102 cm 

VeNeZA/diA
2010/2011
acrílica sobre tela
100x200 cm

ANHANGABAÚ
2008*
acrílica sobre tela
200x300 cm (díptico de 2x 200x150 cm)
Coleção particular

BiKe
2010
acrílica sobre tela
120x120 cm

LiBeRdAde
2007*
acrílica sobre tela
150x200 cm
Coleção particular

de NOiTe NO VALe
2007*
acrílica sobre tela
100x200 cm

6th AVe - NeW YORK
2009
acrílica sobre tela
100x150 cm

STA ePHiGeNiA
2011
acrílica sobre tela
100x100 cm

MeTROPOLiS
2005
acrílica sobre tela
120x150 cm

A cidAde VAZiA
2011
acrílica sobre tela
200x150 cm

iNdO PARA O TeATRO
2012
acrílica sobre tela
70x90 cm

dOORMeN
2010
acrílica sobre tela
150x100 cm

NA cHUVA
2011
acrílica sobre tela
60x80 cm

FLOReNÇA
2000
acrílica sobre tela
100x130 cm

PARTicULAR
2011
acrílica sobre tela
60x80 cm

QUASe NOiTe
2011
acrílica sobre tela
60x80 cm

BLUe N.Y.
2011
acrílica sobre tela
150x150 cm (políptico 
de 9x 50x50 cm)

NOTURNO
2008*
acrílica sobre tela
120x200 cm

ciNe MARABÁ
2009
acrílica sobre tela de linho
100x150 cm

PedRO e MARiANA
2007
acrílica sobre tela
100x100 cm

SiNGeLO
2011
acrílica sobre tela
150x200 cm

AZUiS
2010
acrílica sobre tela
100x200 cm

OFiciNA GiL de PiNTURAS 
1981
tinta acrílica sobre cartão 
76x110 cm

MeTÁLicO
2012
acrílica sobre tela
100x200 cm

NO VALe
2009
tinta acrílica sobre tela
50x50 cm

NA cHUVA
2012
acrílica sobre tela de linho
50x50 cm

THe PLAZA
2009/2010
acrílica sobre tela
150x200 cm
Coleção particular

GRiSÁLiA
2011
acrílica sobre tela
50x80 cm
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